
 Urząd Gminy Piszczac 

 

Urząd Gminy Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac 

tel.: +48 83 377 80 18, fax: +48 83 377 80 18, e-mail: sekretariat@piszczac.pl 

 

Piszczac, 21.02.2022 r. 

 
 

Sz. P. Agnieszka Lechowicz 
prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Obrona Zwierząt 
 
 

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.02.2022 r. o udzielenie informacji publicznej 
informuję:  
 

1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy 
albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń 
wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt?  

 
Odpowiedź: Gmina Piszczac w 2021r. nie posiadała umów ani nie udzielała 
doraźnych zleceń na odławianie/wyłapywanie bezdomnych zwierząt.  

 
2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2021 r. umowy 

albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania 
opieki bezdomnym zwierzętom?  

 
Odpowiedź:  
 

a. Umowę na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina Piszczac 
zawarła ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL”  w  Białej 
Podlaskiej.  

b. Gmina Piszczac zlecała doraźne usługi weterynaryjne dla Gabinet 
weterynaryjny lek. wet. Ryszard Karcz, ul. Młynarska 1 21-530, Piszczac 

 
3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt 

gminy w 2021 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)  
 

Odpowiedź:  
 

a) W 2021 opiekę na koszt gminy w  schronisku prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”  w  Białej Podlaskiej 
zapewniono: psy – 9, koty-0. 

b) W 2021 roku sfinansowano w pełni kastrację: koty – 90, psy –14 
 

4. jaki był w 2021 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)?  

 
Odpowiedź: Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 
zwierząt wyniósł w 2021 roku w Gminie Piszczac 66 961,24 zł. 
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5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) 

o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2021 r.  
 

Odpowiedź:  
 

W załączeniu: 
 
a) skan umowy zawartej pomiędzy Gminą Piszczac i Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Zwierząt „AZYL”  w  Białej Podlaskiej. 
 

 

Z poważaniem 

/-/ Adam Bielecki 

Sekretarz Gminy  

 


